
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

 سرچشمة نوع ادبی تمثیل رؤيا کجاست؟ طا:اصالح يک خ
 پژوهشی( -)علمی

 1*پورفاطمب فرهودس
 2مصطفی گر ی

 3پور گسکرسبهناز علی
 چکیده

آن بی به اداصطالحات های برخی فرهنگهای داستانی است که ای از تمثیلعنوان گونه ،تمثیل رؤیا

 فیمعرّ ،ترین نمونة آن در قرون وسطیمعروفعنوان را بهم( 13داستان گل سرخ )بخش اوّل  و پرداخته

یل رؤیا ، دیگر تمثکمدی الهیاثبات خویشاوندی میان اند. تر سكوت کردههای قدیمیو دربارۀ نمونه

لزل کرد را متز داستان گل سرخبودن اش، فرضیة اوّلین نمونهشرقیان کهن هماننددر قرون وسطی، با 

 هن این نوع ادبی گشود.  و باب مناقشاتی را دربارۀ سرچشمة ک

 استاندهای رؤیاگون به جهان بازپسین را که از چندی از روایت ساختارِتا آنیم  بر ،در این نوشتار

ة نوع ترین نمونهای اصطالحات ادبی را دربارۀ قدیمیترند بررسی و نظر فرهنگقدیمی گل سرخ

رای این نوع تعیین خاستگاه واحد ب که رسدمینظر، اصالح و بازنگری کنیم. چنین بهادبی تمثیل رؤیا

برداری بیش از آنكه گرده ،پردازیرسید و این نوع روایتای روشن نخواهد، به نتیجهپردازیروایت

کهن و  ثاربه تصوّرات بشر دربارۀ جهان پس از مرگ وابسته است. آ ،تمدّنی از تمدّن دیگر باشد

 ،ریباً مشابهبا الگوی ساختاری تقکه  هستندکالسیكی ون تم ۀدر زمر ،نوع ادبی تمثیل رؤیا ةبرجست

اند و با تحلیل ساختاری و بررسی کارکردهای تكرارشوندۀ باززایی شده بارها در متون پس از خود

 دست یافت.  «تمثیل رؤیا»توان به ساختار نوع ادبی می ،پردازیروایت این نوع

 .فرمان تشرّداستان گل سرخ، ساختار، ، تمثیل رؤياهاس کلیدس: واژه
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 مقدّمب -1

 ردهاییکارک خوریم که در آنها،یی رؤیاوار برمیهابه تمثیل ،های تمثیلیدر بررسی روایت

(Function) شوند. این قراردادها که با ترتیبی نسبتاً یكسان به شكل معنادار تكرار می

بندی دهند و ذیل نوعی ادبی قابل دستهای روایت را شكل میآیند، ساختار گونههم میدرپی

 (Allegory of Dream; Dream vision) های نوع ادبی تمثیل رؤیادر روایتهستند. 

ی رد عالماو ،حل در پی یافتن راه یا شك،گشتگی گم در برخورد با سؤال، ،«قهرمان»

رنوشت قلمرو س»مرگ یا ورود به شود. تمهید داستانی ورود به رؤیا، حالتی شبهگون میرؤیا

زمین، زیر امواج یا فراسوی آسمان،  آلود، قلمرویی در زیرهمچون سرزمینی دور، جنگلی مه

ود با ور ،کند. تنهایی قهرمانداستان را باورپذیر می(، 66: 1384)کمپیل،  «کوهستانی بلند و...

با  ر مبارزههمراهی و د ،های سفروی را در گذار از وادی ،پاید و راهنمانمی یدیر ،«راهنما»

بد، یامیبه حقیقتی دست  ،های دشواربا گذر از آزمون ،قهرمانکند. یاری می ،قهرمانانضدِ

 داستان گردد وبه جهان بیداری باز می ،سپس و رسدمی« تشرّف»به  ،شود و گاهمیرازآموخته 

 .کندوایت میرش را سفر

 لببیان مسئ -1-1

 داستان گل سرخمطرح و  ،اصطالحات ادبی هایرهنگـچندی از فدر  ،اصطالح تمثیل رؤیا

(Roman de la Rose)  (13)فیمعرّ« ترین نمونة این نوع ادبی در قرون وسطیمعروف» ،م 

بسیار  ،هایی یافت که از نظر زمانیروایت توانمی ،است امّا با گستردنِ منابع پژوهششده

، بازپسین های سفر به جهانترند و ساختاری مشابه با این داستان دارند. با بررسی روایتقدیمی

 ،دبرداری باشبیش از آنكه حاصل گرده ،پردازیاین شیوۀ داستان توان دریافت کهمی

 مشابهت نگاه بشر، از گذشته تاکنون، به موضوع زندگی پس از مرگ است.محصول 

 پیشینة تحقیق -1-2

د امّا اندربارۀ منشأ تمثیل رؤیا سكوت کرده ،های اصطالحات ادبیکه آمد، فرهنگچنان

از  ،این نوع ادبی است هاینمونه 1ترینکه از مهم (1321ـ1265دانته ) «کمدی الهی»تعیین منشأ 

 ندانهمان و کمدی الهیهایی بین وجود شباهت ،از قرن نوزدهماست. بوده موضوع بحثدیرباز 
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 (Barthelemy) و بارتلمی  (Blochet)بلوشه. قرارگرفتشناسان شرقه توجّ مورد ،اششرقی

 & Labitt) ( و 9: 1379، اکبرلو) فی کردندنامه را منبع کمدی الهی معرّارداویراف

Ozanam) ةی نظریول کردند بر کمدی الهی را مطرحاسالمی  ـ نیز موضوع تأثیر منابع شرقی 

 (Sendino)سندینوِامّا  (314 :1376 اسموژنسكی،) به دلیل استدالل ناقص، فراموش شد ها،آن

متنی میانجی بین معراج  ،طور جداگانهبه ،1949در  ،ایتالیایی (Cerulli)اسپانیایی و چرولیِ

 (Asin  Palacios) آسین پالسیوس (318ـ317: همان) .یافتند کمدی الهی پیامبر )ص( و

  فضلو ( 297: 1342) فروخ(، 327: 1385 )فتوحی، جبر رجاء( و 40: 1376 ستاری،) اسپانیایی

(، 2536 :314) (Bertle`s) برتلساسالمی جستند.  ـها را در میراث عربی نیز این ریشه

، (11: 1356) مجروح ، (Rypka) كاپری ،(57ـ1323 :48) (Nicholson)نیكلسون

ـ 213)همان:  یاسموژنسكو  (Saccone)ساکونه(، 466و  1378 :462)  (de Bruijn)دوبروین

و  باهتوجود شمجموع  ند. دراشاره کرد «سیر العباد الی المعاد»( نیز به شباهت اثر دانته و 368

رای ب ،اسالمیو  ایرانی، یونانیو سه منشأ مسلّم  ،اشهمتایان شرقی الهی و بین کمدیارتباط 

را متزلزل  الهی کمدیفرضیة امكان تعیین منشأ یگانه برای  ،مجموع این مناقشات و شدآن تعیین 

در  ،وحیفت تر از داستان گل سرخ بودند.قدیمیآثار دیگری را شناساند که  ،همچنین .کرد

. استهبندی کردی تمثیل رؤیا دستهسفرهای روحانی را ذیل نوع ادب این ،«بالغت تصویر»

 (265: 1386، فتوحی)ن.ک: 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

ح دار دربارۀ منشأ نوع ادبی تمثیل رؤیا، اصالتالشی است برای حلّ مناقشات دامنه ،این نوشتار

 اصطالحات ادبی ذیل این مدخل و افزودن اطاّلعی دیگر به آنها. هایکاستیِ فرهنگ

  بحث -2
 است: های اصطالحات ادبی چنین تعریف شدهتمثیل رؤیا در برخی فرهنگ

ع ادبی، است. در این نوه بودهمورد توجّبسیار  ،شكلی سنّتی از حكایت، که در قرون وسطی»

 رود وبه خواب می ،انـگیز، روستایی و اغلب در یك صبـح بهارینویسنده در محیطی دل

اعمال  خوابدر و  اندت انسانی یافتهکه شخصیّ رادی های واقعی یا مفاهیم مجرّآدم

استان گل دشاید د و انبیند. این بینش تخیلی را تمثیل دانستهدهند، میگوناگون انجام می



 

 

 

 

 
 1396بهار و تابستان ، 16 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّةنشر                                          128
 

1

2

8 

که تأثیر عظیمی در زمان خود پردازی باشد روایت       ة این نوع بهترین نمون ،م( 13) سرخ

 مروارید ،همچنین ،ی الهی دانتهکمد، قرون وسطیترین شعر جا گذاشت. بزرگ به
شایعه و  ةچاسر، مجلس پلیدان، خانبه قلم  م( 1369دوشـس)، النگلنداثر م(1380ـ1350)

 اند، تمثیل رؤیاشدهنوشتهم(  1386 ـ1374زنان خوب که همگی گویا در ) ةافسانة ممقدّ

 ند. سته

و یك  در کمدی الهی «ویرژیل»راهنماست؛  ،می این آثارئداهای تشخصیّیكی از 

 و است نوعی قرارداد ،از این نوع هستند. راهنمایی فرشته ،م(12)« توندیل رؤیای»فرشته در 

رواج تمثیل رؤیا، کاهش  ،قرون وسطیاز  پس شود.تكرار می ،این نوع ی ازدر تمام آثار

 عجایب ، ماجرای آلیس در سرزمینم(1678) ا هرگز از بین نرفت. سیر و سلوک زائرامّ یافت

در دوران  توان از رؤیاهای نوین دانست.می م( را1939) گانم( و  شب احیای فینه1865) 

سینمای  ویژه درهای تمثیل رؤیا دوباره و ب، روایتمعاصر، با رویكردی تازه به این نوع ادبی

-می، ات سفر استنوعی از ادبیّکه این نوع حكایت است. گرفتهمعناگرا، مورد توجّه قرار

 امروزین باشد. ـ تخیّلیهای علمی افسانه ةپیشینیاندتو
 (See: Abrams,1366: 44 ; Baldick, 1990: 63;  Cuddon, 1984: 

 (و ... 71: 1377،و میرصادقی یمیرصادق و 265:  1385فتوحی، ن.ک: و )  (204

مطالعة ساختاری  کهبیتی است  4085شعری    گل سرخ،رؤیاوارِ بخش اول روایت 

  2ساختار تمثیل رؤیا باشد.ای به سوی شناخت تواند پنجرهمی ،خالصة آن

 خالصب و بررسی ساختار داستان گل سرخ -2-1

، را راضی آسودگی، بانوی دربان،3لذّت در آستانة باغ دلپذیر ،راوی داستان گل سرخ

در باغ که به  ،لذّت، عشق،  مال و نظرکند که او را به درون باغ راه دهد. آنگاه با می

، با سچشمة نرگدر کنار  ،عشقکند. ، گردش میاستانگیزی طلسم شدهشكل شگفت

شاعر، عاشق  ،دهد. از آن پسمیاو را هدف قرارو...   مال، سادگی، ظرافت ،هایشپیكان

پس از  ،آموزد. سرانجامداشتن را به او میشود و عشق، آداب و قواعد دوستمیگل سرخ 

 ،تهمت و حسدپس از آن، ا امّ رسداشق مفتون به وصال گل سرخ میها، عها و محنترنج

طر، خکنند و برخالف میل عاشق، گسلند و گل سرخ را زندانی میزنجیر می ،از سر خشم

م، رحصفات دیگری چون  ،گمارند. در این روایت نمادینرا بر او می شرم، بیم و تهمت
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ول در ط ،هاییشوند و با ایفای نقشبخشی میشخصیّت ،صداقت، حسادت و بدخواهی

 (87و  47: 1357)ن.ک: سونیه، آموزند. به شاعر می را اسراری ،روایت

برخورد  املِش ،هاییبه کارکرد یا خویشكاری ،روایی داستان گل سرخبا بررسی ساختار 

دیدار با راهنما و  شدن(،د راوی به باغ، آغاز گذار و عاشق)ورو له و آغاز سفرقهرمان با مسئ

قهرمانان و تالش برای غلبه یمواجهه با ضد آموزد(،او )راوی از عشق آداب می رازآموزی از

 رسید.خواهیم ،برای دیگرانبر آنان و رازآموختگی و روایت داستان سفر 

های کهنِ سفرهای زیرزمینی و های تشرّف، روایتبا گستردن منابع پژوهش در آیین 

سید رای عظیمی خواهیم، به مجموعهعربی و فارسی سفرهای رؤیاوار در میراث بازمانده از ادبیّات

  .ارندد داستان گل سرخهمانند ساختاری  ،های بالغیهای محتوایی و هنرورزیکه فارغ از تشتت

 هاس کهن تمثیل رؤياروايت -2-2
 هاس آموزش اسرار مذهبی در قبايل بدوستمثیل رؤيا در آيین -2-2-1

سرشار از رویارویی با خطرات و اتفاقات طبیعی خارج از کنترل، بیماری،  ،زندگی بشر بدوی

محدود غذا را تنها کسانی حق حیات و استفاده از منابع  ،پس ؛و ... بود کمبود منابع، جنگ

لزم به قبول م ،تر بودند. افراد قبیله برای گذار از کودکی و رسیدن به بلوغداشتند که قوی

« هبیهای آموزش اسرار مذآیین»یا « ایآشناسازی قبیله»، «مراسم سن بلوغ»هایی موسوم به آیین

  بودند.

ه اشاره دارد ک ایها و فنون شفاهیبر آیین ،طور کلّی، بههای آموزش اسرار مذهبیآیین

است. این  شدهدر وضع مذهبی و اجتماعی فرد آشناایجاد راهكاری قطعی  ها،آنمراد از 

ت از آزمون سخ ،تغییری اساسی در شرایط وجودی است؛ نوآموز ،از لحاظ فلسفی ،هاآیین

لیم با تس ،اهشود. اعمال این آیینآید و فرد دیگری میای متفاوت بیرون میگونهبه ،و معیّنی

کردند میبیهوش شد. در برخی قبایل کودکان را خصوص مادر آغاز میو دوری از قبیله به

رها  ،را در جنگل ، آنهاسپس .شداعمال می آنانبر ( 130: 1368الیاده، ) مرگشببی حالتو 

 ،که معادل رفتاری این حالت، نزول به دنیای تاریكی بود؛ این بخش از اعمالکردند می

ود به تنهایی با طبیعت کودک مجبور ب است. (rite de passage)  معروف به آیین گذرگاه

ه این را بیابد ک بازگشتراهِ  ،هایییی نشانهراهنمابرای خود غذا بیابد و با  شود، موا ب
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 ،آمدبود. فردی که از این آزمون سربلند بیرون می تولّدس دوبارهمرحله، مرحلة بازگشت و 

ردی عنوان فتوانست ازدواج کند و به؛ پس میجسمی و ذهنی کافی را داشت احتماالً توان

 (.139، 25 -24ن: الیاده، هما و 235: 1377، یونگ) از قبیله را برعهده بگیردانت وظیفة صی ،بالغ

، داستان این گذرهای رازآموزانه را پرداز چكنظریه ، (Daniela Hodrova)دانیال هودروا

 است.نامیده (Leroman initiatiqe)«رمان تشرّف»

ز گیری دربارۀ بسیاری اتصمیمجادوگران و درمانگران قبایل نیز که وظیفة درمان و 

د. جوزف بودن یاتفاقات حیاتی قبیله را برعهده داشتند، مجبور به چنین گذارهای رمزآلود

تصویر جادوگری را  ،(Lascaux)های غار السكو، در نقاشیکمپل، دانشمند آمریكایی

ک: ن.)بر چهره دارد.  پرندهاست و نقاب دراز کشیده خلسبکندکه به حالت توصیف می

 (107ـ106: 1384کمپیل، 

 ،آنر که د استهیافتای خاطره، اهل سیبری یجادوگرة نامزندگی الیاده در ،همچنین

م  هنّبیند که به وی خود را می شود؛می مرده مانند ،ت سه روزنامزد جادوگری به مدّ

و اای به . خداوند، شاخهاستخداوندگار زمین بیند که می تیدرخ ،و سپس رودمیفرو

و از مراحل  رودباالی کوهی می به ،سپس و طبلی را به صدا درآورد ،که با آن دهدمی

 ،هنگام وقوع این ماجراها در جهان دیگر، نامزد جادوگری .گذردمیدشواری 

  ،هانکدام از آکند و هرمالقات می حیواناتیا  انسانت ئرا در هی خدات نیمهچندشخصیّ

آموزند. زمانی که وی از یا به او اسرار شفادهندگی می سازندمیبر او آشكار را رازهایی 

: 1368)الیاده،  .تواند به جادوگری بپردازدو می استهشد رازآموختبشود، خواب بیدار می

 هایهایی از این روشنمونه ،در قبایل آفریقا، آمریكا، سیبری و آسیای مرکزی (179

 (246و 178، 27)ن.ک: همان:  شود.میدیده رازآموزی

 غلبهبرای  های بشر و کوششجهان پس از مرگ، از نخستین سفرنامه به ایسفرهای اسطوره

من اسطوره دست به دا ،انسان ،یعنی ترس از نابودی است؛ پس ،ترین احساس مذلّت بشربر بزرگ

 جوید.میزند و با آفریدن جهانی جاودانه، به این هراس چیرگی می
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 تمثیل رؤيا در دنیاس اسطوره -2-2-2

، دو سفر ق. م( 3000) «گمشگیل»النهرینی بین ۀاسطورشدۀ بشر، در نخستین حماسة یافت

که  ستا(Enkidou) رؤیاوار به جهان پس از مرگ وجود دارد. نخست داستان سفر انكیدو

 االایرکبه قصر ملكة تاریكی، رباید و وی را می ،ای دهشناکبیند پرندهمیخواب در 

(Irkala)، ساکنان آن برد. اومی ،بازگشتی نبودرا  یك از مهمانان آنهایی که هیچو خانه ،

ز ترس شود و ابیدار می ،شود و با حالتی مضطربمی آگاه بیند و از عاقبت آنهاها را میخانه

 گمششود تا گیلدلیلی می ،دیدن مرگ او و هراس از نیستی (94: 1376، ساندرز). میردمی

های سخت را ، راهشود. سالك  هان زيرينرهسپار  ،به سودای یافتن زندگی جاوید

، (Man – Scorpion)  چون مرد عقرب ،یی موجوداتی جادوییراهنمابا  پیماید ومی

 راز  اودانگیرود و میفرو عمق آب، به ...پیشیم و اوتنا،  (Siduri) ، سیدوریبانوس باده

 ، گمشلرباید و گیگل را  می ،ماری ،امّا در راه بازگشت یابداست، می گل سرخرا که شبیه 

 میرد.یو م کندحکّ میداستانش را بر روی سنگی  گردد،، باز میدست خالی و اندوهگین

 (119)همان: 

،  هان زيرينبه  ،النهرینیاسطورۀ بین، (Ishtar) داستان چگونگی فرود ایشتر 

ز هر ا گذاردر  ،نمونة دیگری از سفرهای رؤیاوار به جهان مردگان است. ایشترکورنگی، 

 دست اش را ازی سالمتیة تعلّقات و حتّهم ،زمین مرحله از هفت دروازۀ آیینی جهان زیر

سوک شود. پپدهد. به خاطر بیماری و ناتوانی ایشتر، رویش و زایش در زمین متوقف میمی

حلی پیدا راه« اِآ»رید و گمی« اِآ»در پیشگاه  ،یان بزرگوزیر خدا ،(Papsukkal) کال

بی مشك آ ،فریبد. جوانمرگ را می ملكة جهان ،آفریند که زیبایی اوجوانی می کند؛می

 خواهد قطراتی بر رویا پنهانی میامّ خواهد بیاشامدکند که میکند و وانمود میتقاضا می

، ملكة جهان لخورد. ارشكیگشكست می ،این تدبیردوباره زنده شود ولی ایشتر بریزد تا او 

بر ایشتر آب  که دهدبخشد و دستور میجوان را می ،ولی بعد شودمرگ، خشمگین می

مانی خود های آستمام نشانه ،و در راه بازگشت شوددوباره زنده می ،زندگی بپاشند. ایشتر

 دادنبه قیمت ازدست، بهای آزادی خود را ایشترگیرد. پس می هفت دروازهرا در 
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 ،شود در جهان زیرینناگزیر می ،پردازد و دوموزیمی (Dumuzi) دوموزی  ،معشوقش

کال، مك) گردد.( به زمین بازمیا هرسال در ماه دوموزی)تموز. جون/ جوالیمأوا گزیند امّ

1373 :95) 

 دهدرا در دوازده منزل انجام می  هان زيرينخدای خورشید، اسطورۀ مصری، سفر در 

و  چند خدای مذکّر به همراهی  ،سفر خود را با قایق خورشیدی ،تا بار دیگر متولّد شود. او

تا به جهان  گذردها میند. از دروازۀ گذرگاهکآغاز می«بانوی قایق»خدایی مؤنث به نام 

رنس، منطقه آب اوزیریس، از شهر بزرگ منطقه و ،زیرین رود. وی در سفر خود به زیرِ زمین

های خشن مجازات صحنه ،در ادامه و کندور میعبها، شهر رازآمیز و... مغاره صورت

مین ز همة دشمنان زیر ،بیند. در پایان سفرشورشگران و بدکاران و خدایان گوناگون را می

، هارت) .شوددگربار متولّد می ،شوند و خورشیدمیروند و در چاهی آویختهبین میاز 

1374 :62) 

اش به برای بازگرداندن همسر مرده ،به عالم ارواح(Orphee)  اورفه آمدنفرودداستان 

های سفر به جهان مردگان است. در این اسطورۀ هلنی، اورفه جهان زندگان، از دیگر روایت

، (Hades) هادسکند. افسون می زمین  هان زيرساکنان  ،نوای چنگش همراهیبه 

راضی  ،تالش وی النوع عالم ارواح، با مشاهدۀربه ،(Persephone)  و پرسفون خدای اموات

ند و به دنبال اورفه حرکت ک ،منتهی با این شرط که اوریدیس شوند،به تسلیم همسر او می

 ،ولی درست در لحظة خروج پذیردشت سر نگاه نكند. اورفه میبه پ ،قبل از خروج ،اورفه

یای دوباره  به دنخواهد میمیرد. اورفه بار دیگر می ،گردد. اوریدیسکند و برمیتردید می

دهد و قایقران رود مرگ، به او اجازه نمی  ،(Charon) بار شارونا اینمردگان بازگردد امّ

. تالش برای بازگرداندن معشوق از جهان (2/656 :2536 گریمال،) .گرددبازمیاورفة ناکام 

ه ویژو ب های دیگر تمثیل رؤیادر روایت ،مردگان که در اسطورۀ ایشتر نیز وجود دارد

 (535ـ510: 1388شود. )ن.ک: فرهودی پور، های معاصر آن تكرار میروایت

 ،(Sirse)باد شمال و سیرسه راهنمايیبه   Odysseus)یا(Ulysses اولیس سفر داستان

اولیس ت. نیز از این دست روایات اساطیری اس  هان ارواحهادس و دیدار از به سرزمین 
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ی انزد الهه ،بازگردداش برای آنكه بتواند نزد همسر و خانواده و استدر اقیانوس گم شده

 او وارد جهان و آموزدمی هادس را به اوسیرسه راه رسیدن به سرزمین  رود.می به نام سیرسه

ز كه تیرزیاس نیآیند تا اینبه دور او گرد می ،شماری از هر سلكشود. ارواح بیارواح می

 ،اولیس  ،در ادامه و دهدمیآينده  ۀهای دیگری دربارو آگاهی بازگشتآید. او راه می

  گردد.بیند و بازمیمی رای دیگرآشنای ارواح 

ای خواندنی افالطون نیز تجربهجمهور در  (Er)«ار»داستان مرگ موقّت جنگجویی به نام 

خواهند او را که می ولی هنگامی شودمیکشتبدر جنگی  ،دست است؛ راوی داستاناز این 

دا وقتی روح از جسمش جکه  کندروايت میاش را تجربهو شود میزندهناگهان بسوزانند، 

وی را که به  ،داورانشود. جایگاه داوری ارواح میراهی  ،مردگان دیگربه همراه  ،شودمی

 برای مردم ،بیندمی تا آنچه کنندمأمور میو وی را  راهنمايی ،استمرگ انجامین نمرده

وکِ دگونه، بهشتسرزمینی های آسمانی، پس از دیدار از دریچهاو  زمین تعریف کند.روی 

شود فراموشی می ةراهی جلگ، شدهنش و رازجویی از ارواح بخشودهجبر و تقدیر وگردانندگا

 ون،افالط) .گرددبازمیخود  ةقالب گذشت دوباره به دنیا ونوشد و میاز آب فراموشی نا امّ

 (545ـ537: 1353

های یونان و روم باستان دیگر اسطورهاز  ،ایدایت انهرو ،سردار تراوایی ،(Enee)«انه»سفر 

 در آغاز شود.های پس از خود باززایی میاست که واجد عناصر تمثیل رؤیاست و در متن

خدای  ،(Delos)پردازد. دلوسرود و به نیایش میکوه می ةبر قلّ ،روایت، قهرمان داستان

از زنی کاهن به نام  ،کند. انهگویی و رازگشایی، آینده را بر او آشكار میپیش

الم رفتن به ع که گویدخواهد او را وارد عالم ارواح کند. سیبیل به او میمی (Sibylle)سیبیل

اند از تهتوانس نفرچند فقط بسیار سخت است و ،آسان است ولی بازگشت از آن دنیا ،ارواح

 ابآموزد. انه را به انه می ورود بب عالم مردگانچگونگی  ،سپس و آن دنیا بازگردند

 .رودمی مینز  هان زيربه  ،سیبیل راهنمايییابد و به ین را میزرّة شاخ ،راهنمایی کبوتران

ارواح  اعمال مردمان، داوران ،(Acheron) های رود آشرونموجودات دوزخی، خیزاب

 که ویدگبه او میروح د و ینبدر نهایت روح پدرش را می ،سالك .بیندمی نیكوکار و بمعذّ

راهی است که  ،روند و دیگریارواح راستین میراهی است  ،یكی ؛دارد دو دروازه ،خواب
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به بتواند  تا ها به درآیدرؤيااز در  که دهدفرستند و به او دستور میمی زمینیانها را برای رؤیا

 .گرددمادی باز جهان

روی  ،از هفت دروازه که به نمایندگی هفت سیاره عبورآداب  ،های رازدار میترادر آیین

دن شهمراه با پاک ،فلك در برزخ دانتهشد.گذر از هفت انجام می ،جا داشت باالپلکان روبب

 و ر االسراء الی مقام االسریدپیامبر  هفتدیدار با  و گناه از پیشانی دانته است هفت

 :1376،اسموژنسكی) .است رازآموزسنیز بازآفرینی همین هفت مرحلة  رازآموزی از آنان

 ای از سفری روحانیدر ایران نیز نمونهزردشت در روایات زندگی آمیخته به اسطورۀ  (365

 وجود دارد. 

 4ـ تمثیل رؤيا در اديان3ـ3ـ2
 ،ای از اسطوره مستور است، در آغاز معراجشاش در هالهپیامبر ایرانی، زردشت، که زندگی

راهنمايی به پوشد و میخوشبو  ةجامدهد؛ را انجام می تن و سرشوی عمل آیینی شست

و  را ببنددچشمانش  که دهددستور میبه زردشت  یزدان رود.نزد یزدان می ،«ایزد بهمن»

برد مینماز  آید ومی یزدان نزداز میان فرشتگان  بیند،میتن خویش را در مینو  ،آنگاه پیامبر

امشاسپندان و اهریمن و  کندمیآگاه او را بر اسرار آفرینش  ،ایزد آموزد.راز می ،از اوو 

ان سربلند از همة آن و شودآزموده می، های سختبه آزمون. زردشت دهدبه او نشان میرا 

آموزد. دیگر ایزدان و فرشتگان نیز در راه می یزدان، اوستا و زند را بدوآید و بیرون می

 آموزگار) .گرددبازمیآموزند و پیامبر رازآموخته به میان مردم رازهایی به او می ،بازگشت

 (171 :1375 تفضّلی، و

موزانه دست سفرهای رازآ و، به راهنمایی زردشت نیز از اینگشتاسب به مینۀ سه روزسفر 

 ،ن آیینحمایت از ای ،و به تبع آن پذیرفتن آیین زردشت در ازایگشتاسب  ،است که در آن

ط فق ،شاه باید از بین این چهار خواسته که گویدزردشت میا امّ خواهداز او چهار چیز می

عالم بر رفتن به  مبنی ،گشتاسب ةو بقیه را برای دیگران بخواهد. خواستانتخاب کند  یكی را

هیه کنند ، گل، شیر و انار تشربتی از میکه دهد دستور می ،زردشتشود. پذیرفته میبرين 

همب رود و روانش به مینو می ،خورد و سه روزخواند. گشتاسب آن را میو برآن دعا می

 (161و 177ـ175 ن.ک: همان:) یابد.خود و دیگران را در آنجا می ةپای و بیندچیز را می
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 از ،«سرمشهد»و « نقش رجب»ة در کتیب ،ساسانی ۀپرنفوذ دور دموب، (Kerdir)معراج کرتیر

 ،خواهد که جهان دیگر را به او بنمایانند. پسکرتیر از ایزدان می.های تمثیل رؤیاستدیگر نمونه

 ،کرتیر .استنقل شدههمراهان کرتیر در سفر داستان از زبان  ةرود. ظاهراً بقیمی عالم خلسببه 

 دانیا وج دئناو  ویهمزاد روحانی از  ،بعد. بیندمیاست،  ایزد بهرامشهریاری را که احتماالً 

 ،نبا ایزدا ،رود. در راهبه سوی روشنایی می ،به همراهی دئنا ،. ویآیددینی سخن به میان می

تماالً منظور احاند که هایی که در آن شهریارانی بر تخت نشستهکاختیز، چون تیغ پلی هم، دوزخ

ها عضی سطرب . به سبب ریختگیکندديدار میو ...  بهشت است  طبقات آسمان پیش از ،هاناز آ

( . این 93ـ  89: 1377تفضّلی، )است یات این سفر مبهم ماندهیاز جزبسیاری ، های کتیبهو واژه

 شوند.باززایی می ،نامهبا ارداویرافدر مكالمه  ،های زردشتیروایت

ی در ای کامل از این نوع ادبنمونه ،دربرگرفتن تمام عناصر تمثیل رؤیابا  ،نامهارداویراف

های مهم از کتاب ،نامهارداویرافای کلمه8800. روایتمیان آثار ایرانی ـ زردشتی است

شدن آشفته به ایران و« اسكندر»ة است. با حملآمده در اوستا« ویراز»نام و  است« مزدیسنان»

را « یرازو» ،یابد. موبداندینی در بین مردم رواج میشك و بی ،سیاسی ایران ـاجتماعی نظام 

، یرازو اعمالشان آگاه شوند. ةنتیج وپس از مرگ تا مردم از جهان  فرستندمی به عالم مینوان

 عالمو وارد  نوشدمی« و منگ گشتاسبی می»جام  ،شويدتن می مانند زردشت ،در آغاز راه

 يا  (činwar«پل چینوُد»و« دایتیة قل»به با سفر  ،روزۀ ویرازشود. سفر هفتمی رؤيا

činwad) ویراز را  ،تا پایان سفر ،«آذر ایزد» و« سروش پاک» ،دو فرشتهشود. آغاز می

ات کرتیر بسیار شبیه توصیف ،کند که این تجربهو سالك با دئنا دیدار می کنندمی هیهمرا

 و «پایهماه» ،«پایهستاره»وی را به دیدار بهشت و دوزخ،  ،فرشتگان راهنما ،است. در ادامه

و  ، امشاسپندان«زردشت» ،(grodman) «گروتمان»عرش اعلی، در و  «پایهخورشید»

ا ر آنچه تا کندمأمور میرا  رازآموختبسالك  ،اورمزدبرند. در پایانِ سفر، می« اورمزد»

 . بازگوکندبرای زمینیان  ،استدیده

 و  ردهبکاررا به« فتشرّ»اصطالح  ،نامهتحلیل ارداویراف در  ،شناس فرانسویشرق ،ژینو

اص اهمّیّت خ ،موضوع سفر به دنیای پس از مرگ ،در آیین شمنی ایران باستان»نویسد: می
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، اوستادر   (aŝavan)های اشوانمفهوم اصطالح ،در متون دینی ایران باستان .استداشته

اساساً یكی  ،در پهلوی (ahlav)اهلو و (ardâ) ادر فارسی باستان و ارد (artâvan) ارتاوان

ادراکی  ،(rtâvan) مانند اصطالح ودایی ،هااین اصطالح ؛است و با جهان دیگر مربوط است

 (326: 1385 ،فتوحیژینو، به نقل از ).« دهندف را نشان میاز نوعی تشرّ

نقل یوحنا س، روایت سفر آسمانی ی کتاب مقدّمكاشفات یوحنای اله در بخش

 تبیند و از شدّ)ع( را می مسیح کند؛سفر را آغاز می« روز خداوند»در  ،است. قدیسشده

د و به بنویس ،بیندهر آنچه را میکه  کندمأمور میاو را  )ع( مسیح. غلتدجذبه در پای او می

 هی مسیحبه همرا ،سالكفرستد. هایش را برای مردم و کلیساهای مختلف میپیام ،این وسیله

ا ر، و رود حیات «اورشلیم»س آسمانی شهر مقدّ، دوزخ ،فرشتگان، های نمازگزار، گروه)ع(

                     رسد.و مكاشفه به پایان می دهداندرز میاو را  ،ایفرشته ،در پایان .بیندمی

 (532 -501: يکتاب مقد)

 یل و فرشتگانیجبر ،پس از نماز شب، وی 5 )ص( رسول اکرمدر روایت سفر آسمانی 

ا وی ر ،فرشتگان ،در راه کند.به سوی آسمان عروج می ها،آن همراهبیند و به دیگر را می

ها، یك از آزمونیل، تأویل هریدهد و جبرها پاسخ میها و آزمونالؤبه ساو و  آزمايندمی

ها را در آسمان ،راهنمابه همراهی  ،گوید. سالك)ص( می ها را به رسولها و دیدنیانتخاب

 عالمبه ؛ رودنیز فراتر میآنجا از  و شودبه بهشت وارد می ،دوزخپس از دیدن نوردد و می

: 1356، مایل هروی)ن.ک:  .گرددمیباز ،رسد و سپسمی تشرّفبه  نهد،سرمدی پا می

 پردازی در ادبیّات عربی و فارسی است. های این نوع روایتیكی از سرنمون ،روایتاین  (45ـ39

 گونب بب عربیهايی از سفرهاس معراجنمونب -2-2-3-1

شیخ یاد  با عنوان« القارحابن»از  ،رسالة آمرزشدر  ،(.ق449)« ابوالعالء معری» ،شاعر عرب

هد: دداستان آمرزشش را چنین شرح می ،است و سالك و قهرمان داستان اوست. شیخکرده

ه ب هراسان ،پس یاب؛، اعمال نیكش را اندک میخیزداز قبر برمیچون  ،مرگپس از 

 ،در بزمی شود و)س( وارد بهشت می «حضرت فاطمه» دستگیرسگردد و با دنبال شفیعی می

 گذردیاز خاطر شیخ م ،پردازد. سپسدر مباحثه با ارواح شاعران می ،خود حل مشکالت ادبیبه 
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و شاعران دوزخی را در عذابی « شیطان» ،به جهنّم برود و عذاب دوزخیان را ببیند. در دوزخ که

ز گذر ا که گویندشاعران دوزخی می پرسد وشاعران در مورد اشعارشان مییابد. از سخت می

با دوزخیان را گو وگفت ،دروازۀ مرگ و عذاب سخت، حافظة آنها را از بین برده است. شیخ

رش ، به قصنهایت بیند و در)ع( و شاعران رجزگو را می «آدم» ،یابد. در راه بازگشتبیهوده می

  شود.میبازگردانده

از  ،با یاران خود ،شیخی است؛ ق.( 427)م« ابن سینا»داستانی رمزگونه از  ،«یقظانبنحی»

خ یکه روی به سوی پدر دارد. ش بیندیقظان را میبنبه نام حی پیرسو  رودیبیرون مشهر 

خواند گوید و او را به رها کردن یاران ناشایستش فرامیپاسخ می ،پیر کند واز پیر پرسش می

او را از حدود عالم، راه  ،شود. پیرسفر آسمانی  راهی ،همراهش که خواهدو از وی می

دهد. ها و ساکنان آنان را شرح میکند و کیفیت سرزمینآگاه می چشمة حیاتسلوک و 

ل عقپدر پیر،  ،در آخر بیند و، بهشت و روحانیان را میهاپس از گذر از همة اقلیم ،سالك

 )ن.ک: ترین به خداوند و برخوردار از نظر به وجه الهی است.بیند که نزدیكرا می ،اوّل

 (14ـ11 :1374، سجادی

 بنحیآن را مكمّل داستان  که «الغربه الغربیه» در رسالة ،ق.( 549)مقتول «شیخ اشراق»

ظالم  کند که گرفتار قومیرا روایت می« خیر یمانیبن  هادی«داستان فرزندان  ،داندیقظان می

قط آنان ف کشند.واقع در قصری بلند به بند می ،چاهی تاریكرا در  ، آنهاشوند. آن قوممی

 یندآنزد آنان میهایی فاخته ،باالی قصر بروند. هرشب ، اجازه دارند کهخوابالم ها و در عشب

ه ک آوردای از پدرشان برای آنها میرقعه ،یهدهدتا اینكه  اد وطن در دل آنها  زنده بماند؛تا ی

 گذرند،میها درو از آسمان گذرندمی هادیمسیر سلوک را نوشته است. سالكان از وا ،در آن

رهایی آنان را تبریك  ،رسند. پدرشوند و به آب حیات و سرزمین پدرشان میبندها رها میاز 

به آن چاه  ،اند، باید دگربارچون هنوز از بند هستی نرهیدهکه گوید گوید ولی به پسرانش میمی

گون  حال سالك دگر ،در پایان کند وز مراتب باالتر عقول آگاه می. پدر، سالك را ابازگردند

 سمدرّ)ن.ک:  کند.گونگی سفر اشاره مییابد و به خوابشود و باز خود را در بند مییم

 (87ـ 83: 1375 صادقی،
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داستان  است که (ق. 560)گونة ابن عربی روایت معراج ،«االسراء الی مقام االسری»

کند. واال و گوگرد سرخ را روایت می)ص( و در طلب مقامی  عازم مدینة رسول سالكی

آموزد. راه سلوک را به او می ،کند. راهنماسفر آغاز می ،الیقینعینهمراهی به  ،سالك

کند ولی روح او بیدار است. سالك از عنصر خاک، آتش، هوا و بر سالك غلبه می خواب

 ل، به دیدار هفت پیامبر)ع( نائگانههای هفتدر آسمان و نهدگذرد و پا به آسمان میآب می

و با  «قاب قوسین»به  ،آموزد. به کمك رسولِ توفیقاز هریك راز می ،اسبآید و به تنمی

حق »، برای هایشکند و از مسیر سلوک و آموختهمناجات می رسد،می« عرش»، به نردبانی

ور را مأم «ترجمانی»، سپس .کندمی آگاه او را از اسرار ،حق گوید وسخن می« اعتقادی

شود یمآید؛ سالك از خود ربودهسخ بر میخوبی از عهدۀ پااو بهکند تا از او مطالبی بپرسد و می

 گردد. و فانی می

 گونب بب فارسیهايی از سفرهاس معراجنمونب -2-2-3-2

 ،پردازی وجود دارد که زمان نگارش آنهاهایی از این نوع روایتدر زبان فارسی نیز نمونه

 سیر»تمثیلی ق.( در مثنوی  535تا  525« )سنایی»با داستان گل سرخ است.  زمانمیا ه از پیش
فس نرا به راهنمایی  رؤيايی سفریکند که داستان رهرویی را روایت می ،«العباد الی المعاد

، ندکمی، از جهان نمادین صفات انسانی گذر رازآموزانباو در مراحلی کند. آغاز میناطقب 

ه ولی چون هنوز ب آیدرسیدگان نایل میار گروهی از به دید ،و در نهایت رسدبلوغ میبه 

 . شودمیگرداندهبازفته، به جهان بیداری مرگ نهایی دست نیا

شرح سفری تمثیلی و رؤیاوار را   ،«نامهمصیبت»مثنوی در  نیز ق.( 616یا  613« )عطار»

آگاهی از وضعیت نامطلوب با  ، به نوعی«سالك فكرت» ،سفر یکند. در ابتداروایت می

ز نهد. پس اشود و برای جستن درمان، پای در راه سلوک میمی« به جان درمانده» ،اشمعرفتی

یابد و به میتخویشی دسوعی بیبه ن ،و در پناه مستی و دیوانگییابد می« پیری» ،تالشی بسیار

نها تکند و حیرتش را نهگذار می،و کرسی  آویزد. از زمین تا عرشمی« سودا»و « پندار»دامن 

کند. نزد )ع( بلكه به دیگر موجودات روحانی، کیهانی و طبیعی نیز عرضه می به پیامبران الهی

های یا ساکنان وادشتابد امّفرشتگان مقرب، عرش، کرسی، لوح و قلم، بهشت و دوزخ و ... می
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رش نزد پی ،سالك پس از نومیدی ،در هر مرحلهکنند. از حل مسائل اظهار عجز می ،گوناگون

ت اس« جان»به منزل آخر که منزل  ،جوید. در پایان داستان، سالكگردد و از او راز میبازمی

را  بیهوده تمام جهانکه گوید تواند هویت واقعی پیر باشد، به او میرسد و جان که میمی

رسد سالك به نوعی بلوغ و خودآگاهی می ،پس ، در خود توست؛جوییای. آنچه میگشته

 کند. می ديدارخویش و با خویشتن 

ق.( نیز از این دست آثار است. در  7) الدین محمّد بردسیریاز شمس «مصباح االرواح»

 نند وکو در کوه با پیری دیدار می رودبه کوهی می ، با چند همراه زیرک،این اثر نیز راوی

نفس » ،«نفس امّاره»سالك را به شهرهای  ،پیر ،سپس دهد.های آنان پاسخ مییر به پرسشپ

 اند ازیك نمادیبیند که هربرد و رهرو، مخلوقاتی را  میمی« نفس مطمئنه»و  «لوّامه

  .ندکدیدار میبا پیامبر)ص(  ،سالك در شهر فقیره ،در پایان سفر های بشری وصفت

 گیرسنتیجب -3

 اساطیر، با تنوّعی قابل توجّه در عالم ،بازپسینروایات نسبتاً پرشمار سفرهای روحانی به جهان 

و های معراج پیامبران جادوگران و درمانگران قبایل بدوی، روایت تجربیات رازآموختگان،

نشان از آن دارد که  ،هایی بسیار دورتر از حوزۀ تمدّنی یونان و روم و ایراندر سرزمین

تر از قرن سیزدهم میالدی زمانی قدیمی توان پیشینة این نوع ادبی را به جهان کهن ومی

دهد ان مینش ،در ضمن و کندبودن داستان گل سرخ را رد میبازگرداند که فرضیة نمونة اوّل 

ه محتوای ب ،بیش از آنكه تقلیدی صرف از تمدّن یا متنی باشد ،پردازیکه این نوع روایت

موضوع رازآلود  رد بشر بای برخوطور کلتصوّر او از جهان پس از مرگ و بهذهن بشر و 

. رسیدخواهدن ای روشنبه نتیجه ،وع ادبیبرای این ن تعیین منشأ یگانهمرگ وابسته است و 

ای های اسطورهگو با متنودر گفتکماکان زنده است و  ،پردازینوع روایتاین  ،در ضمن

اشی، رمان، نقّدیگر هنرها مثل در  های دیگر نوع ادبی تمثیل رؤیا،س، متنهای مقدّو کتاب

پس  شده با مضمون زندگیهای ساختهگو با فیلموحاضر در گفتدوران تراشی و در پیكره

 .دهدحیات می ادامة ،از مرگ
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به جهان پس از مرگ، عناصر و قراردادهایی وجود  یرؤیای سفرهای در بررسی کلی روایت

با نگاهی فارغ از مناقشات و  که رسدمینظرند. بهشوها تكرار میدارند که در تمام روایت

ه نظریات ویژو ب شناسان ساختارگراشدن به ابزارهای روایتنتیجه و با مجهزهای بیجانبداری

 توان تحلیل کرد و با کشف کارکردها و ساختاراین متون را می ،هاپراپ در باب تحلیل روایت

 .به بوطیقای نوع ادبی تمثیل رؤیا رسید ،گرینسبتاً ثابت این نوع روایت
 

 هايادداشت

هزار تفسیر و مصرع است، نزدیك به صد 4720شامل دربارۀ دوزخ دانته که مجموعاً  ،تاکنون -1

 (14: 1347 کمدی الهی، شفا در مقدّمة: . )ن.کشرح و تحقیق وجود دارد

سراید که از نظر قسمت دوم داستان را می ،(1280ـ 1275سال بعد )بین چهل ،ژان دومونگ -2

 کامالً با قسمت اوّل متفاوت است. ،سبك، نوع احساس و تفكر

شدن اشتراکات ساختاری و کارکردهای مشترک تأکیدها از نگارنده و برای مشخص -3

 هاست.روایت

 به چند روایت قدیمی که سالكان پیامبر یا روحانی بودند اکتفا شد. صرفاً ،برای پرهیز از اطالة کالم -4

ویژه نقش متخیله و خیال در درک صور، وقتی نفسی به ی ابن سینا درباب عالم رؤیا و بطبق آرا -5

تواند به می ،دیگر نیازی به بدن و آالت آن ندارد و با کاستن شواغل نفسانی ،مرتبة کمال برسد

به ابزارهایی چون ورود به عالم خواب نیاز دارند. با  ،ترا انفاس ضعیفسد امّادراک عالم قدس بر

در  ،)ص(که در اوج پیراستگی از شواغل نفسانی است سفر آسمانی پیامبر اکرم ،فرضاین پیش

به  ،های کالمیفارغ از بحث ،ا نگارندهامّ (138ـ 117 :1385خادمی،  )ن.ک:بیداری نیز میسر است. 

 است. روایت سفر معراج از نگاه ساختارگرایانه پرداخته
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انجمن  -معین و تحقیق: ژاله آموزگار. تهران:ترجمه . نامبواژه برگردان متن پهلوس،

 شناسی فرانسه در ایران.ایران

                   .هیرمند :تهران .اسماعیل فلزی ترجمة .گمشگیل ةحماس. ( 1376).ساندرز، ن، ک -12

 مرکز. نشر . تهران: رمز انديشی و هنر قدسی(. 1376اری، جالل.)ستّ -13
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 . تهران: سروش.سالمان و ابسالو  حی بن يقظان(. 1374د ضیاءالدین.)سجادی، سیّ -14

: کوب. تهرانرجمة عبدالحسین زرین. تادبیّات فرانسب در قرون وسطی(.1357سونیه،ـ ل.) -15

 امیرکبیر. 

 :سخن. یدرضا شفیعی کدکنتصحیح و تعلیقات محمّ. نامبمصیبت (.1386)ار، فریدالدین. عطّ -16

 .تهران

 . تهران: سخن.بالغت تصوير(. 1386فتوحی، محمود. ) -17

م. تهران: . ترجمة حسین خدیوجعقايد فلسفی ابوالعالء فیلسوف معره(. 1342فروخ، عمر. ) -18

 های جیبی.کتاب سازمان

بیروت:  .تأثیرالثقافب االسالمیب فی الکومديا االلهیب لدانتی(. 1985) فضل، صالح. -19

 داراالفاق الجدیده.

 . ترجمة شادی خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.قهرمان هزار چهره(. 1384) کمپیل، جوزف.-20

 منش. تهران: دانشگاه تهران.به احمدترجمة  .فرهنگ اساطیر ايران و روم(. 2536) گریمال، پیر.-ـ21

 : بیهقی. . کابلسیر العباد الی المعاد حکیم سنايی غزنوس(. 1356مایل هروی، رضا. )  -22

سیر العباد الی  «.سیری در سیر العباد الی المعاد(. »1977/ 1356مجروح، سیّدبهاءالدّین. )  -23

 کابل: بیهقی.به کوشش رضا مایل هروی. . سنايی غزنوس المعاد حکیم

 تهران: نشر مرکز.. هاس شیخ اشراققصّب (. 1375مدرّس صادقی، جعفر. )  -24

 تهران: نشر مرکز. .النهرينیهاس بیناسطوره (.1373مك کال، هنریتا. ) -25

نويسی نامة هنر داستانواژه(. 1377) میرصادقی، جمال و میرصادقی)ذوالقدر(، میمنت.  -26

 .کتاب مهناز. تهران: ادبیّات داستانی(هاس )فرهنگ اصطالح

 مرکز. نشر ازی. تهران: الدین کزّترجمة  میرجالل . ايدانب (.1375ویرژیل. ) -27

 مرکز. نشر اس مخبر. تهران: . ترجمة عبّهاس مصرساسطوره(. 1374.)هارت، جرج  -28

 و فرهنگی. . ترجمة نفیسی. تهران: انتشارات علمی اديسب (.1379هومر.) -29



 

 

 

 

 
 اصالح یك خطا: سرچشمة نوع ادبی تمثیل رؤیا کجاست؟
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با همكاری ماری لویزفون فرانتس...]  ،هايشانسان و سمبول (.1377یونگ، کارل گوستاو. ) -30

 و دیگران[. ترجمة محمود سلطانیه. تهران: جامی. 

 

 هامقالب -

های نامه از نوشته)معرّفی ارداویراف سیری در ادبیّات باستانی ایران(. »1379اکبرلو، منوچهر. ) -1

 .9جوان، ص «. دورۀ ساسانی(

«. سینا کارکرد متخیله در دریافت امور غیبی از دیدگاه ابن(. »1385خادمی، حمیدرضا. ) -2

 .138 -117، صص 30مارۀش های فلسفی ـ کالمی.پژوهش

 .319 -289تهران: سخن. صص  غزنه.ای در شوریده «.تمثیل رؤیای تشرّف(. »1385فتوحی، محمود. ) -3

وعه ثنای سنایی ـ مجم«. سیرالعباد سنایی در گسترۀ ادبیّات تطبیقی»(، 1388. )________ -4

 .509ـ498المللی سنایی. تهران: خانة کتاب. صصمقاالت همایش بین

االت ه مقثنای سنایی ـ مجموع«. تمثیل رؤیا و مناسبات بینامتنی(. »1388پور، فاطمه. )فرهودی -5

 . 535- 510المللی سنایی. تهران: خانة کتاب، صص همایش بین

. یادگار .ترجمة عباس اقبال آشتیانی«. سنایی پیشرو ایرانی دانته( .»1323نیكلسون، رونالد آلن. ) -6

 .57-48صص، 4شمارۀ  سال اوّل،
 

 نامبپايان -

 المعاد حكیم سنایی غزنوی) ارائة یساختار رمزی سیر العباد ال(. »1376اسموژنسكی، مارک. ) -1

 نامة دکتری. تهران: دانشگاه تهران.پایان«. درآمدی بر شرح آن( متن انتقادی و
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